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Silikaat Grupi 2022. aasta raamatus võtame kokku oma tegevusaasta, tunneme uhkust tehtu üle ning vaatame tulevikku. 
Meie raamat annab ülevaate grupi ettevõtetest, tegevusvaldkondadest, edulugudest ning tutvustab teile meie inimesi. 
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Kontsernis on kokku üle kolmekümne 
eri valdkonna ettevõtte ning aastast 
aastasse võib muutuda ka valdkond, 
millele enam keskendume. Eelmise aas-
ta märksõnadeks olid põllumajandus ja 
vee tootmine.  

2021. aastal kinnitasime  
Silikaat Grupis põllu-
majanduse 10 aasta 

arengukava, millega kaasneb ligemale 30 
miljoni euro suurune investeering Viljandi- 
ja Jõgevamaal tegutsevatesse põllumajan-
dusettevõtetesse. 

Näeme, et pikaajaline vaade põllumajan-
dusele on meie jaoks atraktiivne ning jätku- 
suutlik. Investeeringutega anname oma 
panuse nii piimatootmise stabiilsuse taga-
misse kui ka keskkonnahoidu, tootes rohe-
gaasi. 

Meie panust põllumajandusse märkasid ka 
teised. 2021 aasta Äripäeva põllumajan-
dustootjate TOP nimekirjast võib leida lau-
sa kaks meie kontserni  ettevõtet: Mangeni 
PM OÜ ja Kõo Agro OÜ.

Teeme alati kõike südamega ja meie kirg 
ning soov midagi ära teha ulatub ka teis-
tesse valdkondadesse. 2012. aastal alusta-

sime mineraalvee tootmisega Haagel, Tar-
tumaal. Üheksa aastat hiljem jõudsime 
HAAGE loodusliku mineraalveega maailma 
maitsvamate hulka, pälvides kahe tähe 
medali mainekalt Rahvusvaheliselt Maitse-
instituudilt. Täna oleme kohal enam kui 
130-s kohvikus, restoranis ja hotellis. 

Meie ökoloogiline jalajälg   
Kogu maailm liigub keskkonnahoiu suunal, 
nii ka meie. Rohegaasi tootmisega saime 
ära kasutada farmiloomade lägast eraldu-
vate gaaside näol ressursi, mis muidu lä-
heks kaotsi. Lisaks sellele laiendasime oma 
ettevõtete igapäevast ringmajandust ning 
nüüd jagame oma väärtusi ka kõigi teiste 
soovijatega- turule toodi orgaaniline loo-
duslik väetis BIOON, mis on mõeldud kasu-
tamiseks kõigile maa- ja linnaaednikele, 
kes tahavad saaki saada.

Keskkonnateadlikult toimetame ka kont-
serni teistes ettevõtetes. 2021 aastal oli AS 
Silikaat üks nominentidest tiitlile aasta 
keskkonnasõbralik ettevõte. Võime selle 
saavutuse üle tõesti uhked olla! 

Arvan, et kui me ise oleme uhked selle üle, 
mida teeme, siis saavad ka teised meie üle 
uhked olla ja kui teeme seda üheskoos, siis 
on kõik võimalik!

AVASÕNAD

Maarika Susi
juhatuse liige
Kõo põllumajandusettevõtted

2022  SILIKAAT GRUPP     3



Saame tuttavaks MEIE ETTEVÕTETE GRUPP

Silikaat Grupp on Eesti kapitalil põhinev tegus kontsern, mis koondab 
enda alla erinevate valdkondade ettevõtteid. Meie ajalugu ulatub 
aastasse 1910, mil asutati meie vanim liige, AS Silikaat. 
Silikaat Grupp ei ole tavaline investeerimisgrupp. Oleme inimesed, kes 
usuvad Eestimaa õitsengusse. 

Aastate jooksul on muutunud palju, kuid tugev peremehetunne ning 
oskus luua tugevaid kestvaid lahendusi on aidanud meil tänaseks 

kasvada pereks, kuhu kuulub 208 liiget ja 35 erinevates valdkondades 
tegutsevat ettevõtet.

Silikaat Grupi ettevõtted on kui läbilõige Eesti ettevõtlusest, hõlmates 
nii põllumajandust, tootmist kui ka kinnisvara arendust ja 
jaekaubandust. 

44miljonit
     kontserni 
müügitulu kokku   35

ettevõtet

208
kolleegi

125 695 m2

üüritavat pinda4088 ha 
Omandis kinnistuid pindalaga

317 000 m2

Järve City 

360 000 m2

Silikaat Tehnopark 

355
kinnistut üle Eesti

3003
Haritavat maad 

ha

87
naist

121 48
meest Keskmine 

vanus

Arenduspotentsiaal
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Meie lugu 

1910

2020
Tallinnas Pärnu mnt. 186 
avatakse Väike-Järve ärimaja 

2021
Pärnus avatakse Thori nime 
kandev biometaani müüv  
tankla

2021
Viljandimaal Koksveres valmib 
kaheksast laudast koosnev 
vasikalautade kompleks 

2005 Tallinnas käivitatakse 
Silikaadi Tehnopargi arendus

2003
Viljandimaal Kõos alustatakse 
põllumajandussaaduste
tootmise ja müügiga 

2020
Võrus alustab tegevust 
moodne veetehas, mineraal- 
vett villitakse Haanja vee 
kaubamärgi all

2018
Viljandimaal Koksvere külas  
avatakse Baltimaade esimene  
põllumajanduslik biometaanijaam 

2015
Viljandimaal Koksvere külas
valmib kaasaegne Mangeni
farmikompleks

2015
Viljandimaal omandatakse Õnne 
Piimakarjatalu äriühing ja selle 
koosseisus Esku farmikompleks

2012
Tartumaal Haagel alustatakse 
mineraalvee tootmisega, vett 
villitakse Haage vee kaubamärgi all

2002 Tallinnas avatakse Järve Keskus

1998
Tallinnas avatakse Aatrium 
Sisustuskaubamaja

1996
Ettevõte jätkab uue omaniku
juhtimisel liiva kaevandamise ja 
ehituskivi tootmisega 

1994
Tallinnas Pärnu mnt. 186 avatakse 
endises tootmishoones Järve Kauba- 
maja

Tallinnasse rajatakse silikaat-telliskivi 
tehas 

MEIE AJAJOON

Arenduspotentsiaal
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Piirkonnad, kus tegutseme

TALLINN
Aatrium Sisustusakaubamaja
Järve Keskus
Silikaat Tehnopark
Väike-Järve keskus
Liiva kaevandamine ja töötlemine
Nutihotell Nothel
Järve Laod 

TAGADI  
Tagadi koerte seikluspark

HAAGE  
Haage mineraalvee  
tootmine 

VILJANDIMAA
Biometaani tootmine 
Kõo Põllumajandusettevõtted
Navesti Agro
Koksvere Maja
Thori tankla 
Biooni tootmine

VÕRU  
Haanja mineraalvee 
tootmine 

RAPLAMAA 
Key Hobumajandus

 

 
 

 
 

 

MEIE PIIRKONNAD

 

PÄRNU  
Ärimaja aadressil
Karja 4 (projekteerimisel)
Thori tankla
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Valdkonnad, kus oleme edukad MEIE ETTEVÕTTED

JUHTIMINE JA 
FONDID HOTELLINDUS 

Oma valdkonna 
suunanäitaja

Järve  
Kaubanduskeskus OÜ
Aromare OÜ 
Järve Laod OÜ
Lepa Keskus OÜ
Silikaadi Tehnopark OÜ
Silikaat Kinnisvara AS
Koksvere maja OÜ
Cosmix OÜ
Ernestine SIA
Vidzemes Virsotnes SIA
Blaumana Centris SIA

Kõo Agro OÜ, Navesti Agro OÜ
Õnne Piimakarjatalu OÜ
Mangeni PM OÜ, Key OÜ 
Valtsnepi OÜ, Ratsaspordiklubi 
Caballus MTÜ

Silikaat AS 
Haage Joogid OÜ

Biometaan OÜ
Thori Tanklad OÜ

Esraven AS
Silikaat Grupp AS
Eften Real Estate  
Fund III AS Nothel OÜ

Eften SPV 11 OÜ  
(hotell Palace)

Aatrium  
Sisustuskaubamaja AS

 KAUBANDUS
Eesti üks suurimaid 

ja vanimaid 
sisustuskaubamajasid, 

mis pakub inspireerivaid 
sisustuslahendusi aastast 

1998

KINNISVARA 
Ümbritsevast 

keskkonnast hooliv! 
Kinnisvara arendaja ja 
haldaja, heakorra eest 
seisja ning pikaajaliste 

rendisuhete looja

TOOTMINE
Uhke ainulaadsuse

ja traditsioonide üle!
Ainuke silikaatkivi tootja

Eestis aastast 1910. Esimene 
põllumajanduslik 

biometaanijaam Baltikumis

PÕLLUMAJANDUS
Julge edendama Eestimaa 
looma- ja taimekasvatust! 

Eesti tõugu hobuste 
aretaja, koertele seikluste 

pakkuja, viie suurima 
piimatootja hulgas maaelu 

edendaja
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Silikaat Grupi lood aastal 2021

Märts

Märts

Märts

Märts

Märts

Märts

AS Silikaat lõpetab telliste tootmise 
ning keskendub liiva kaevandamisele 

ja töötlemisele.

Mangeni PM allkirjastas 
ehituslepingu, mis hõlmab 

vasikalaudakompleski ehitamist 
enam kui 300 vasikale 

Pärnus avatakse Thori Tankla nime  
all esimene biometaani müüv jaam.

Mai

Haage Joogid OÜ osaleb Aasia suurimal 
toiduinnovatsiooni messil SIAL.
HAAGE looduslik mineraalvesi jõudis maailma 
maitsvamate hulka, pälvides kahe tähe medali 
mainekalt Rahvusvaheliselt Maitseinstituudilt 
(International Taste Institute).

AS Silkaat pürgib tiitlile Aasta 
keskkonnasõbralik ettevõte. 
Alustati teadus- ja arendustegevusega 
kütuseelementidest koosneva elektri ja 
soojuse koostootmisseadme rajamiseks 
koostöös Soome ettevõttega Convion OY.

Äripäeva põllumajandustootjate  
TOP nimekirja jõudis kaks ettevõtet:  
Mangeni PM OÜ ja Kõo Agro OÜ.
Pärnus alustas biometaani müüki Thori nime 
kandev tankla.

September

Oktoober

November

Silikaat Grupi kõik ettevõtted alustavad 
üleminekut äritarkvarale Directo.

Väike-Järve kandideerib Baltikumi parima 
ostukeskuse tiitlile.

Järve Keskus saab uue siseilme.

Vasikad kolivad sisse vastvalminud  
laudakompleksi.

Mangeni PM allkirjastab ehituslepingu 
jätkuprojekti noorkarjalaudakompleksi 

ehitamiseks.

Detsember
Aasta kolleegiks saab Jaak Härmson  
AS-st Silikaat Kinnisvara.
Aasta töötajaks saab Maarika Susi Kõo 
põllumajandusettevõtetest.

8     2022  SILIKAAT GRUPP



Silikaat Grupi võtmeisikud MEIE INIMESED

Investeerime inimestesse, kes teevad 
olulist tööd, et Eestimaa õitseks.

Andres Aus 
Navesti Agro tegevjuht
Vastutusvaldkonnad: vilja ja sööda toorainete 
ostu-müügi juhtimine, teraviljakompleksi 
tõrgeteta toimise korraldamine

Maarika Susi
Kõo põllumajandusettevõtete juhatuse liige
Vastutusvaldkonnad: Kõo Põllumajandusettevõtete 
igapäevase töö korraldamine, koordineerimine, 
juhtimine  ning arendustegevuste planeerimine ja 
juhtimine

Vello Oselin
Haage Joogid juhatuse liige
Vastutusvaldkonnad: Haage ja Haanja 
veetehaste arendusprojektide juhtimine, 
vee müügi koordineerimine Eestis

Toomas Post
Silikaadi tootmis- ja müügidirektor
Vastutusvaldkonnad: karjääriliivade 
kaevandamise ja väärindamise juhtimine

Liina Kivimägi
Aatrium Sisustuskaubamaja tegevjuht
Vastutusvaldkonnad: sisustuskaubamaja ja e-poe 
juhtimine, arendamine ning tegevuse laiendamine

Ahto Oja
Biometaani juhatuse liige
Vastutusvaldkonnad: Biometaani 
tootmise ja Biooni tootmise juhtimine, 
teadustegevused

Rome Arumaa
Järve Kaubanduskeskuse ja Silikaat 
Kinnisvara tegevjuht
Vastutusvaldkonnad: arendusprojektide käivitamine ja 
koordineerimine, Järve Keskuse ja Silikaat Kinnisvara 
üldjuhtimine

Priit Poks
Silikaat Tehnopargi tegevjuht
Vastutusvaldkonnad: ehitusprojektide 
juhtimine, Silikaat Tehnopargi arendus
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PÕLLUMAJANDUS
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k-agro.ee

Kõo põllumajandusettevõtted koondavad enda alla taime- ja loomakasvatuse ning 
piimatootmisega tegelevad ettevõtted: Mangeni PM, Kõo Agro, Õnne Piimakarjatalu ja Navesti 
Agro. 

Meie valduses on 4425 hektarit põllu- ja rohumaad ning 359 hektarit metsamaad.
Kuigi Kõo Agro ja Õnne Piimakarjatalu põldudest on õli- ja teraviljakultuuridega kaetud 
ligikaudu 2200 hektarit, on põhirõhk siiski piimatootmisel. Kuue aastaga oleme investeerinud 
kaasaegsetesse laudakomplekside ehitusse enam kui 10 miljonit eurot. 2021. aastal valmis 
kaheksast vasikalaudast koosnev kompleks, mis on koduks 320-le noorloomale. 
Navesti Agro fookuses on vilja kokkuost, vilja kuivatusteenuse pakkumine ning loomade 
varustamine sööda toorainetega.

Usume Eestimaa 
maapiirkondade 
tulevikku

19 070 tonni 
kõrge kvaliteediga piima, 
millest Valiole müüdi  
18 826 tonni

6800 tonni 
teravilja ja 
õlikultuure 

70 kolleegi, sh
43 loomakasvatuses
21 taimekasvatuses
6 haldusüksuses
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KINNISVARA
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 vaikejarve.ee

Tallinnas Järvel Pärnu maanteel, Nõmme ja Kristiine linnaosa piiril, 
avas 2020. aasta märtsis uksed kuuekorruseline ärimaja.

Väike-Järve ärimaja  juurde jõudes ootab teid ees 350 parkimiskohaga 
parkla, 4 korrust büroopindu, My Fitness ja 6000 m2 laiuv unistusi 
teostav Ehituse ABC. Ärimaja teiselt korruselt leiate eest Eesti parimad 
personaalseid lahendusi pakkuvad kodusisustuse kauplused. Meie 
eeliseks on hea logistiline asukoht linna tuiksoonel, tihe ühendus 
ühistranspordiga ja mugav juurdepääs autoga.

Oluline lüli Pärnu maantee  
sisustustänaval- Väike-Järve ärimaja

5* asukoht

350 
parkimiskohta15 000 m2 

äripinda

6000 m2
Ehituse ABC

2000 m2 
My Fitnessi 
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jarvekeskus.ee

Keskusel on kindel fookus – kodu ja pere. Järve Keskus avas uksed oma
külastajatele 2002. aastal ning alates sellest ajast oleme olnud linna
armastatuim kodu- ja sisustuskeskus. 

2021. sai Järve Keskus täiesti uue ja hubase siseilme. Siia tullakse alati 
hea tundega ja minnakse reeglina uue diivaniga.
Enda moodi sisustatud kodu aitavad luua meie 40 kodu- ja 
sisustuskauplust. Siit leiad Aatrium Sisustuskaubamaja, 
Saunamaailma, Unoliki, Rave, Vannituba.ee, Kaup24, Mebliku, 
Skano Home, Sofa Moda, Welle, Charma kodusalongi, Vaibagalerii ja 
Tööriistamarketi ainuesindused Tallinnas ning linna suurima Selveri.

20  aastat piirkonna 
kindel lemmik

44 580 m2  
äripinda

102   
kauplust

Kaupluste müügikäive 

96 miljonit
40   
sisustuskauplust

4,2  
miljonit külastajat 
aastas
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silikaaditehnopark.ee

Tehnopark pakub rätsepalahendusi ettevõttele, kellele on oluline 
asukoht linna piires, hea ligipääs igas suuruses transpordivahenditele 
ja ühistranspordi lähedus. Asume Nõmmel, kesklinna ja olulisemate 
liiklussõlmede vahetus läheduses.
22-le krundile saab rajada kuni neljakorruselisi nii stock-office
tüüpi hooneid kui ka traditsioonilisi äri-, lao- ning suuremahulisi 
tootmishooneid.
Territooriumil on olemas kõik vajalikud tehnovõrgud: vesi,
kanalisatsioon, gaas, küte, side ja elekter, sh on olemas võimekus
energiamahukaks tootmiseks.
Järgmine A-energiaklaasi ärihoone suurusega 4100 m² valmib juba 2023. 
aastal. 

Mõeldes ettevõtte edukusele

26 hektarit tööstuslinnakut 

50 km Paldiski 
sadamasse

Äripinnad suurusega  

200 - 15 000 m²

30 km
Muuga sadamasse

10 km
Tallinna Lennujaama

5 min Järve  
Keskusesse
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KAUBANDUS
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aatrium.ee

Aatrium Sisustuskaubamaja on Eesti üks suurimaid ja vanimaid 
sisustuskaubamajasid, mis pakub inspireerivaid sisustuslahendusi 
aastast 1998. Meie tooteportfellis on trendikaid tooteid nii koju, 
kontorisse, avalikku ruumi kui ka aeda. Lisaks enam kui 5000 
ruutmeetrisel pinnal asuvale kaubamajale opereerib Aatrium e-poodi, 
mille käive iga aastaga kasvab. Kvaliteet on meie jaoks alati esikohal, olgu 
siis tegemist toodete või teenustega. 

Üks meie olulisemaid kriteeriumeid on pakkuda parimat klienditeenindust ning jälgime ja 
arendame seda igapäevaselt. Kõrgetasemeline klienditeenindus on olnud meie suund aastaid 
ning see on märkimisväärne saavutus täna. Pikaajaline äriedu sõltub eelkõige meie töötajate 
oskustest ja teadmistest ning pühendumusest, klientide rahulolust ja meie kui suunanäitaja 
mainest. Aatrium Sisustuskaubamaja annab tööd enam kui 30 inimesele. Pikaajaliste 
kogemustega oma ala professionaalid on ettevõtte võtmeväärtus. Hindame kõrgelt 
meeskonnatööd ja tugevat tiimitunnet.

Müügikäive
8,3 miljonit 36 töötajat

50 000 toodet e-poes

95 750
müüdud toodet aastal 2021 
7400 söögitoatooli, 6600 vaipa, 6400 madratsit, 
5200 kappi ja kummutit, 3700 diivanit ja tugitooli, 
2300 voodit Üle 5000 m2

müügisaali pinda
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HOBIMAJANDUS

18     2022  SILIKAAT GRUPP



key.ee
tagadi.ee 

Armastusest koerte vastu sündis idee rajada Tagadile väike 
koolitusplats. Tänaseks on koolitusplats kasvanud kõigi võimalustega 
treeningkeskuseks, mis võtab enda alla 75 000 m2 suuruse 
territooriumi. Territooriumile mahub avar sisehall, valgustatud staadion, 
seikluspark, kaitseplats, kuulekuseplats ja hubane seltsimaja. Tagadi 
koerte koolitusplatsile on oodatud nii koerasportlased kui ka toredad 
koerasõbrad.

Key hobumajanduses tegeletakse eesti tõugu hobuste kasvatuse 
ja aretusega. Kõik hobused on vabapidamisel ning nende 
karjatamiseks on üle 50 hektari maad. 

Tagadi koerte 
treeningkeskus

Key hobumajandus

600 m2

avarat  sisehalli

28 eesti tõugu
hobust

75 000 m2

Tagadi seiklusparki

4 kõrgelt hinnatud
litsenseeritud sugutäkku
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TOOTMINE
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haage.ee

Alustasime Silikaat Grupis Haage mineraalvee tootmisega  
2012. aastal Tartumaal. Täna, 10 aastat hiljem, leiate meid enam kui 
130-st kohvikust, restoranist ja hotellist. Haage veidi soolakam
kaaslane, Haanja, jõudis veesõpradeni 2020. aasta jaanuaris.

Meie naturaalset mineraalvett on filtreerinud 500 miljonit
aastat vanad Silur-Ordoviitsiumi kihid, andes sellele unikaalse maitse
ja mineraalse koostise. 
Haage neutraalne pH tase toetab meie kehas toimuvaid 
ainevahetusprotsesse ning immuunsüsteemi.
Haanja vees leiduv rikkalik kogus looduslikke mineraale ergutab 
ainevahetust, aitab kaasa jääkainetest vabanemisele ning leevendab 
väsimust.

Villime vee pudelisse otse sügavast maapõuest. Nii hoiame vee puhta 
lisaainetest ja säilitame vee täieliku puutumatuse hetkeni, mil see 
avatakse.

Eesti oma looduslik 
mineraalvesi 

Haage vesi ammutatud

210 m sügavuselt

Haanja vesi ammutatud

543 m sügavuselt
Sortimendis

13 toodet
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thoritanklad.eebiometaan.ee

Alates 2018. aastast toodetakse Viljandimaal Koksvere külas biometaani, 
mille toodang läheb 100% transpordis tarbimiseks. Biometaan on täna 
ainuke kodumaine taastuv transpordikütus. 

Baltikumi esimeses põllumajanduslikus  biometaanijaamas on meie tooraineks läga, 
silo ja sõnnik. Aastas kasutatme ära ligikaudu 81 000 tonni Mangeni ja Õnne farmi lüpsilehmade 
läga, 5000 tonni tahesõnnikut ja 5000 tonni silo. 
Biometaan mängis oma rolli ka 2020. aastaks püstitatud taastuvenergia transpordieesmärgi 
saavutamisel Eestis, milleks oli 10%. Meie panuseks eesmärgi täitmisse oli 1,5 %. 2030. aastaks 
on Eestil püstitanud eesmärgiks 14 %, kus biometaani osakaal võiks ulatuda kuni 5%-ni.  

Thori Tanklatega igasse Eestimaa nurka
2021. aastal avati ainult surubiometaani müüv Thori nime kandev tankla Pärnus. Eesti esimene 
ainult surubiometaani müüv tankla avati 2019. aastal Koksveres, Mangeni laudakompleksi 
vahetus läheduses. Tulevikus on plaan muuta eestimaine taastuvkütus kättesaadavaks üle terve 
Eesti. 

Puhtama keskkonna 
suunal

kulub biometaaniautoga 
sõiduks Tallinnast 
Tartusse ja tagasi

10 eurot
biojäätmetest tehtud biometaaniga 
saab 1 väikeauto sõita 1 aasta

10 inimese aasta 

transpordis ligi 10 miljonit 
normaalkuupmeetrit (Nm3) biometaani

2020 toodeti ja tarbiti

biogaas  biometaan&
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bioon.ee

2020 toodeti ja tarbiti

Oma valdkonna teerajaja  
2021. aastal alustati ettevalmistusi biometaani tootmise 
kõrvalsaadusest ehk kääritusjäägist vedela ja tahke orgaanilise 
väetise tootmiseks. 

Kuna Biooni põhitooraineks on meie oma Mangeni farmi lehmade 
läga, silo ja sõnnik, siis ongi selle omadused identsed sõnnikuga. 
Suur vahe on vaid sellest, et BIOON on täiesti lõhnavaba ja 
näeb välja nagu turvas. Tegemist on kodumaise ringmajanduse 
loodustootega, mis on haiguste- ja umbrohuvaba ning kus on 
olemas kõik looduslikud põhi- ja mikrotoitaineid.

Biooni kasutavad kõik aiapidajad, kes soovivad saada saaki. 
Tahket ja vedelat BIOONI saab kasutada kõikidel muldadel 
ja kasvusubstraatidel kõikide taimede väetamiseks ja mulla 
omaduste parandamiseks, nii avamaal kui kasvuhoones. 

Väikesem ökoloogiline jalajälg
Kui põllumajandusliku biometaanijaama rajamisega saadi oma 
tootmises ära kasutada läga näol ressurssi, mis muidu läheks kaotsi 
ja reostaks kasvuhoone gaasina keskkonda, siis BIOONI tootmisega 
pikendatakse seda olelusringi veelgi - jäätmetele uue funktsiooni 
loomisega jäetakse see majandusse ringlema. 

Eesti looduslik 
orgaaniline väetis
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silikaat.ee

AS Silikaat asutati aastal 1910, mis teeb meist kontserni kõige 
vanima liikme. Täna on meie fookuses maapealse ja veealuse liiva 
kaevandamine, mida teeme kahes Eesti erineva piirkonna karjääris.

Meie suurim kaevanduspiirkond asub Männiku karjääris, kust tuleb  
Tallinna üks kvaliteetsemaid ehitusliivasid. Seega oleme strateegiline 
partner taristuehituses, kus meiega koostöös valmivad Tallinna 
suurimad viaduktid ja maanteed üle Eesti.

Meie põhimõte on liiva kaevandamisel kaitsta keskkonda parimal 
võimalikul viisil. 2021. aastal olime tiitli Aasta keskkonnasõbralik 
ettevõte üks kandidaatidest. 

Keskkonnasõbralik 
liiva kaevandamine ja 
väärindamine

Müügikäive

4,2miljonit

energiateenuste 
(soojus, vesi, elekter) müügikäive

1,5 miljonit

karjääriliiva
830 000 tonni

kuivliiva
13000 tonni
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Rocc Al Mare ristmik Tallinnas
119 933 tonni AS Silikaat kaevandatud  ehitusliiva
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Kõo põllumajandusettevõtete edulugu numbrites

Kõo põllumajandusettevõtete 
kasv müügikäibes
2011-2021

+173%
Vabariigi keskmine

Mangeni PM

2000

4000

6000

8000

10 000

12 000

20102008 201220112009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Keskmine piimatoodang lehma kohta aastas (kg)

Kõo põllumajandusettevõtete müügikäive

2 000 000€

6 000 000€

10 000 000€

2011 2015

+55%

2013 20172012 20162014 2018 2019 2020 2021

Uus rekord

19 079 tonni
kokku toodetud  
piima 
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 111 aastt kogemust 
ehitusmaterjalide tootmisel

Kuivliivade 
müügikäibe 
kasv 2014-2021

+36%200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

2015 201720162014 2018 2019 2020 2021

Kuivliiva müügikäiveKarjääriliiva müük tonnides

200 000

400 000

600 000

800 000

2015 201720162014 2018 2019 2020 2021

Aatrium Sisustuskaubamaja – Eesti Gasellettevõtte 2016 

Aatrium Sisustuskaubamaja 
kasv müügikäibes
2009-2019

+269%2 milj €

4 milj €

6 milj €

8 milj €

10 milj €

2010 201220112009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aatrium Sisustuskaubamaja müügikäive

+20,8%
+24,1%

+21,2%
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Silikaat Grupp & Biometaan & Kõo Agro & Järve Kaubanduskeskus & Silikaat &  
Haage Joogid & Aatrium Sisustuskaubamaja & Esraven & Eften SPV 11 & Silikaat  
Kinnisvara & Key & Aromare & Caballus & Mangeni PM & Blaumana Centrs &   
Tehnopark  & Järve Laod & Õnne Piimakarjatalu & Lepa Keskus & Koerte  
Seikluspark & Navesti Agro & Nothel & Koksvere maja & Thori Tanklad

Koos on kõik võimalik

OLEME OLEME SILIKAAT GRUPP.

eestimaine. 
usaldusväärne. 
arenev. 
uuenduslik. 
julge. 
stabiilne. 
hooliv. 
vastutustundlik.

20
21


